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ذكور/ حاسبات 21نعمنعماالصالح٧٠،٧٥٧حكومً صباحًعلوم الحاسباتجامعة ذي لار2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىخدٌجه مرحب جابر عامر العسافً

اناث/ دبلوم ادارة 20نعمالاالصالح٥٨حكومً صباحًإدارة موادالشطره/ المعهد التمن2011ًدبلومال5(ة)متزوجانثىوالء علً كامل دمحم

ذكور/ادارة25نعمالاالصالح67.573حكومً مسائًاالدارة العامةجامعة سومر2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعماد رحمن طاهر جابر الصالحً

اناث/دبلوم محاسبة22الالاالصالح66.144حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةناصرٌه/الجامعه التمنٌه الجنوبٌه2020دبلومال1(ة)متزوجانثىفاطمه عبدهللا خلٌف صبٌح الصالحً

اناث/دبلوم محاسبة 25الالاالصالح62,595حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةالناصرٌة/ المعهد التمنً / الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2013دبلومال1(ة)متزوجانثىصابرٌن فالح حسٌن محسن الحمدانً

ذكور/ دبلوم حاسبة 20الالاالصالح٥٨حكومً صباحًالمحاسبهالمعهد التمنً ناصرٌه2013دبلومال3(ة)متزوجذكرمزهر كامل سلٌمان منصور

ذكور/ دبلوم كهرباء30الالاالصالح70.26حكومً صباحًكهرباءناصرٌة/معهد تمن2015ًدبلومال2(ة)متزوجذكرعبد الخالك جبار حسٌن العمري

ذكور/ دبلوم ادارة 35الالاالصالح٨٠حكومً صباحًإدارة موادالمعهد التمنً فً مٌسان2010دبلومال3(ة)متزوجذكرلتٌبه حاكم فالح

اناث/ دبلوم  لانونٌة 29الالاالصالح75,053حكومً صباحًلسم التمنٌات االداري المانونٌةمعهد التمنً الناصرٌة2018دبلومال2(ة)متزوجانثىمسار خلٌف حنٌف مذبوب العمري

ذكور/ دبلوم لانونٌة 25الالاالصالح60.249حكومً صباحًاالدارة المانونٌةالناصرٌه/ المعهد التمنً 2010دبلومال5(ة)متزوجذكرعبد الباري عبد الحسٌن علعل مسافر العثمانً

ذكور/ دبلوم مٌكانٌن25الالاالصالح63،918حكومً صباحًمٌكانٌن انتاجالمعهد التمنً الناصرٌه2011دبلومال4(ة)متزوجذكرباسم دمحم منصور لفته

اناث/ دبلوم لانونٌة 25الالاالصالح60،167حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانونٌةالناصرٌه/ المعهد التمنً 2015دبلومال1(ة)متزوجانثىنور سامً خلف جاسم الصالحً
ذكور/هندسة مدنً 23الالاالصالح63.25اهلً صباحًهندسه مدنٌهكلٌة مزاٌا االهلٌه الجامعه2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرحسن صالح صبر صالح العمري
ذكور/ اعالم 27الالاالصالح71.71حكومً مسائًلسم اإلعالمجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرصفاء الدٌن رمضان فلٌح سلمان
ذكور/هندسة مدنً 20الالاالصالح٥٧.٩١حكومً صباحًالتبرٌد والتكٌٌف/هندسة تمنٌات مٌكانٌن الحرارٌات البصره/الكلٌه التمنٌه الهندسٌه 2011بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم جمٌل دشر معاون الخلٌوي

ذكور/ادارة 30الالاالصالح75,944حكومً صباحًادارة عامهجامعة سومر2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىام البنٌن عبدالزهره نعناع حمٌدي العمري

اناث/ لانون 24الالاالصالح67.25حكومً صباحًلانونكلٌة المانون- جامعة ذي لار2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىشٌماء جبر مسلم مشاوي

ذكور/ ادارة عامة 29الالاالصالح73.251حكومً صباحًادارة عامةجامعة سومر2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم عبدالرضا سبٌع حٌال الصالحً

ذكور/ لانون 35الالاالصالح81.1حكومً مسائًلانونجامعة االمام الكاظم2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرانمار حمود عبٌد شبٌب العمر
اناث/  محاسبة 22الالاالصالح66.32حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةذي لار/الكلٌة التمنٌة /الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىفاطمة جبار علٌوي جابر الصالحً
اناث/ مالٌة ومصرفٌة 23الالاالصالح64.616حكومً صباحًكلٌة االداره وااللتصاد علوم مالٌة مصرفٌهجامعة ذي لار2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىساره هاشم كاظم كنٌهر الغنانمه

ذوي الشهداء/ اللون االصفر 

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعٌارٌة   

المعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]ممبول
 درجات10يحصل عىل  [70 اىل60من]متوسط 

 درجة15ٌحصل عله  [80 الى 70من]جٌد 

 درجة20ٌحصل على [90 الى 80من  ]جٌد جدآ

 درجة25ٌحصل على  [100 الى 90من  ]امتٌاز 

وج او ارمل او مطلق يحصل عىل * ز ي5مت 
ز
ط ان يكون الزوج غتر موضف ف  درجات شر

حالة المتزوج

 درجات5االطفال *

ي5تمنح درجة لكل سنة تخرج عىل ان ال تزيد عن *
 درجات وبالشكل االت 

  درجة واحدة2021

 ارب  ع درجات2018 درجتان                      2020

دون خمس درجات درجات5 فما دون 2017 ثالث درجات                2019

                                                                                                   الدرجات تكون االولوٌة  عند تساوي*
للحكومً على االهلً وللدراسات االصباحٌة على 

                                                                                                             المسائٌة
ٌقبل االكثر ]ومن ثم تكون االولوٌة لسنوات التخرج

 [قدمآ
ٌتم اللجوء لمعدل  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر




